
JELENTKEZÉSI LAP 

A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára nyári napközis táboraiba 

 

A választott tábor neve: ________________________________________________________ 

Ideje: 

___________________________________________________________________________ 

A résztvevő neve: ____________________________________________________________ 

Életkora: __________ Lakcíme: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Gondviselő neve: _____________________________________________________________ 

Telefonja: (napközbeni elérhetősége): ____________________________________________ 

E-mail címe: 

__________________________________________________________________________ 

Megjegyzés: (krónikus betegség, allergia, ételallergia, más fontos tudnivaló a 

gyermekről) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A fent megadott adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelési tájékoztatót megkaptam, és 

tudomásul vettem. Az adatkezeléshez gyermekem táboroztatásának céljából kifejezetten 

 hozzájárulok  nem járulok hozzá 

Szeretnék híreket, információkat kapni e-mailben a Lajosmizse Város Művelődési Háza és 

Könyvtára táborairól és más programjairól és ehhez kifejezetten: 

 hozzájárulok  nem járulok hozzá 

Aláírásommal kifejezetten tudomásul veszem, hogy az intézmény rendezvényein való 

részvétellel látogatóink hozzájárulnak olyan képmás vagy hangfelvétel - nyomtatott vagy 

elektronikus formában való - közzétételéhez, amelyen ők és/vagy gyermekeik szerepelnek. 

Jogforrás: 2013. évi V. Törvény 

 

Kelt: 2022. ____________ hó ____ nap. 

 

A táborba történő jelentkezéskor az írásos SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ-t átvettem. 

 

 _____________________________ 

 jelentkező/szülő, gondviselő aláírása 



 

INFORMÁCIÓK / JELENTKEZÉS ÉS BEFIZETÉS 2022 

 

JELENTKEZÉS: 

Jelentkezés a jelentkezési lap személyes kitöltésével és a tábori díj I. részletének befizetésével 

történik. Az I. részlet mértéke a meghirdetett tábor díjának 50 %-a 

JELENTKEZÉSI LAP 

A tábori jelentkezési lap személyesen a pénztárakban kérhető, illetve elektronikusan 

weboldalunkon letölthető. Minden egyes táborhoz külön-külön jelentkezési lap szükséges. 

TÁBORI DÍJ BEFIZETÉSE: 

A tábori díj befizetése személyesen pénztáraban lehetséges. 

 

BEFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK / PÉNZTÁR NYITVATARTÁSA 

Személyesen: a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 6050 Lajosmizse, 

Szabadság tér 12. hétköznapokon 9-17 óra között 

Fizetési lehetőségek: Készpénz 

A szabad tábori helyekkel kapcsolatosan tájékozódjanak a honlapon vagy érdeklődjenek az 

alábbi telefonszámokon: 76/555-053. 

 

A TÁBOR LEMONDÁSA: 

1. Tábort csak megfelelő létszám esetén valósítunk meg. Kellő számú jelentkezés hiányában a 

tábor lemondásáról a tábor kezdete előtt 10 nappal értesítjük a szülőket. Az aktuális héten 

megvalósuló másik csoportba át lehet jelentkezni vagy visszaadjuk a befizetett díjat. 

2. Ha a jelentkező mondja le a részvételt a tábor kezdete előtt 10 nappal vagy ezen belül, akkor 

már nincs módunk a befizetett díj visszafizetésére. 

ORVOSI IGAZOLÁS VAGY SZÜLŐI NYILATKOZAT 

A megvalósuló tábor első napjához viszonyított, 4 napnál nem régebbi szülői nyilatkozat vagy 

orvosi igazolás szükséges, mely tartalmazza a résztvevő krónikus betegségeit, érzékenységét, 

állandó gyógyszereit. E dokumentumnak a gyermeknél kell lennie a táborozása során. Hétről-

hétre történő, - meg nem szakított - táborozás esetén a dokumentum folyamatosan érvényes; 

egyéb esetben új igazolás/nyilatkozat szükséges. A szülői nyilatkozat weboldalunkról 

letölthető. 


